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Het nieuwe jaar is alweer flink uit de startblokken geschoten als je
eerste Letter Tien in de bus valt. En het belooft weer een boeiend
Kappa-jaar te worden.
Het eerste grote evenement waar we naar uitkijken, is het project
rond Bruegel. We vertellen niets nieuws met de mededeling dat 2019
Bruegel tijdens vele culturele evenementen in de kijker zet om zijn
overlijden 450 jaar geleden te herdenken. En Kappa kan daarbij
natuurlijk niet achterblijven. In het voorjaar organiseren we dan ook
een tentoonstelling met een bijzondere invalshoek: lees hierover
meer in deze Letter Tien.
Yolande vergast jullie trouwens ook deze editie weer op een eigen
invulling van één van de vele spreekwoorden op Bruegels beroemde
schilderij. Ook het slot van haar zigeunerverhaal kan je nu lezen. Het
begin wat kwijt? Je vindt het in de vorige Letter Tien op Kappa’s
website.
Guy kent zijn klassiekers en wil ze graag met je delen. Hoe zat dat
ook alweer met Maigret? Heeft die nu talloze detectives geschreven
of… ? Wie in de war is, wordt door Guy weer op het goede spoor
gezet.
André heeft weer een aantal boeiende tentoonstellingen bezocht en
brengt daar professioneel verslag van. Maar hij zorgt ook voor een
vleugje poëzie.
En zoals steeds zet Lucien ons met zijn column aan het denken.
Waar we dit nog willen aan toevoegen: denk er ook tijdig aan om je
lidmaatschap te vernieuwen als je dat nog niet gedaan hebt. Een
rood bolletje op je cover en een overschrijving in je boekje zijn een
teken aan de wand…
Je zou Kappa toch voor geen geld willen missen, niet?

de
re

da
cti

e

Marianne Nieuwinckel
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The mouth of Krishna, 2018 -
Albarran Cabrera

bijde
cover

In 2015 opende IBASHO haar deuren in de Tolstraat in Antwerpen:
een galerij die zich toelegt op het presenteren van Japanse
kunstfotografie. Ze tonen zowel werk van bekende én jonge
hedendaagse Japanse fotografen als van westerse fotografen die
zich laten inspireren door Japan.
Nog tot 10 maart loopt in deze galerij een tentoonstelling van het
Spaanse duo Albarran Cabrera. Angel Albarrán en Anna Cabrera,
beiden geboren in 1969, reizen vaak naar Japan en dit beïnvloedde
sterk hun beelden, zowel qua inhoud als qua druktechniek.
De solotentoonstelling in IBASHO toont werken uit hun reeksen
‘Mouth of Krishna’ en ‘Kairos’ en presenteert zo een goed overzicht
van de essentie van hun werk. Die essentie valt samen te vatten in
de term Yügen, dat samen met Wabi en Sabi de belangrijkste van
alle Japanse esthetische waarden vormt.
Yügen omvat drie elementen, die te zien zijn in de werken van
Albarran Cabrera: een traditioneel gevoel voor elegantie, een
mysterieuze diepte van het universum, een gevoel van verdriet
omdat alle dingen van voorbijgaande aard zijn.
Het duo maakt gebruik van een breed scala aan processen en
materialen voor het ambachtelijk afdrukken van hun beelden, zoals
platina en zilverhalide of pigmentafdrukken op bladgoud. Ze maken
prints die uniek zijn op zichzelf. Het poëtische en sensuele karakter
van deze prints is het bewijs van een ongeëvenaard vakmanschap.

Albarran Cabrera - Subtle Shadows of Bamboo on Bamboo
Ibasho - Antwerpen

19.01.2019 - 10.03.2019
vrij t/m zo: 14.00u - 18.00u en na afspraak

www.ibashogallery.com
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Een vrouw staat hulpeloos bedolven onder
een pak dekens. Je ziet nog net haar blote
voeten.
Wat wil Berlinde De Bruyckere ons
vertellen? Gaat het over geborgenheid en
bescherming, of over claustrofobie en angst
misschien? Even verder staan twee figuren
verborgen onder een al even grote stapel
dekens. ‘Spreken’ is de titel van dit werk.
Er is duidelijk een behoefte om samen te
zijn, maar tegelijkertijd maakt het
verstikkende gevoel onder de dekens het
onmogelijk om een gesprek te beginnen.
De kijker wordt constant overweldigd door
tegenstrijdige emoties.
Twintig jaar geleden brachten de dekenvrouwtjes van De Bruyckere
een verhaal over onderdrukte verlangens en over onuitsprekelijke
wanhoop, een verhaal over troost en angst.
Maar na enkele jaren verdwijnen de dekens. Alleen de naakte,
gehavende mens blijft over. Lichamen met littekens en misvormingen,
met ontbrekende ledematen, met bloedend haar…
Vanwege hun kwetsbaarheid worden de sculpturen vaak
gepresenteerd in vitrinekasten.
Dode verhakkelde paarden in krampachtige houdingen worden
opgehangen aan ijzeren staketsels. Het thema lijden wordt steeds
breder uitgewerkt. Ontwortelde bomen geraken verstrengeld met iets
wat lijkt op mensenvlees. De mens wordt opgeslorpt door de natuur.
In de meest recente werken van De Bruyckere is de homo sapiens
helemaal verdwenen. We zijn terug beland bij de dekens: ditmaal half

Berlinde De Bruyckere -
It almost seemed a lily

Courtyard Tales V
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vergane, uitgerafelde dekens… ze vertonen gaten en sporen van
een gewelddadig verleden. Ze vallen als het ware uit mekaar en ze
bieden geen geborgenheid meer. De tijd en de natuur hebben hun
greep versterkt.
In het Mechelse Hof van Busleyden gaan oud en nieuw werk van
Berlinde De Bruyckere in dialoog met ‘de besloten hofjes’ uit de
vaste collectie van het museum. De besloten hofjes zijn 16e eeuwse
retabelkastjes die de paradijstuin oproepen.
De vitrinekastjes zijn volgestouwd met amuletten, relikwieën, flarden
met tekst en andere persoonlijke kleinoden van de kloosternonnen uit
vervlogen tijden. De ontelbare fijn uitgewerkte zijden bloemetjes in de
kastjes inspireerden De Bruyckere. Ook haar foto’s van stampers en
verwelkte bloemblaadjes zijn een metafoor voor vergankelijkheid.
Berlinde focust vooral op de witte lelie die al eeuwenlang symbool
staat voor zuiverheid. Toont De Bruyckere ons beelden van een
nieuwe, uitgezuiverde wereld? Waar is de mens?

Berlinde De Bruyckere - It almost seemed a lily
Hof van Busleyden - Mechelen
15.12.2018 - 12.05.2019
Do: 10.00u - 22.00u
Vrij t/m di: 10.00u - 17.00u
www.hofvanbusleyden.be

De besloten hofjes - fragment



6 Letter 10

Jef Verwimp overleed op 30 december 2018 in Klina.
Hij was bij de Kappa-vrienden gekend voor zijn eigenzinnige
beeldhouwwerken en glassculpturen. Maar Jef was jarenlang ook de
uiterst correcte en rechtvaardige huisbewaarder van de Kappa-
werkateliers aan de Vinusakker in Hoogboom.
Toen in 2013 de huur van de werkplaatsen opgezegd werd,
verdween Jef ook uit de Kappa-stuurgroep. Hij was toen tachtig.
Bedankt Jef voor zoveel bezieling en energie voor onze Kappa-
vriendenkring.
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iam Jef Verwimp
André De Nys

Eén van de vele werken van Jef
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De lange teennagels van Simba waren uitgetrokken. Hij liep
schuivend op zijn gerimpelde voetzolen heen en weer in de manege.
Tanden had hij al lang niet meer, op enkele bruine maalkiezen na.
Zijn enige trots waren zijn volle glanzende manen. Als de zon erop
scheen leken ze wel van puur goud.
Uit verveling schudde Simba zijn kop en de prachtige lokkenkruin
trilde in het spetterende licht.
Maar hij was eenzaam. Weinig kinderen kwamen hem nog bezoeken.
Ze vermaakten zich liever met duur mechanisch speelgoed.
En op een dag was Simba dan ook rustig ingeslapen en vertrokken
naar de leeuwenhemel. Het was een heel zonnige dag en de dikke
manen leken… of waren… wel echt goud…?
Toeristen hebben zeker al opgemerkt dat in heel veel stadjes in
Beieren, in het Zwarte Woud en in Oostenrijk een gasthof ‘De
gouden Leeuw’ bestaat.
Ter ere van Simba?

sagen
en

legenden...?
De gouden leeuw

Yolande Van de Weerd
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Succesvolle start van het nieuwe Kappa-project!
Vooreerst was er een onverwacht grote opkomst voor de lezing over
Bruegel van dr. Tamara Ingels op donderdag 13 december in De
Kroon: maar liefst zeventig belangstellenden kwamen luisteren. Ze
waren heel enthousiast over de boeiende voordracht.
Ook de oproep om deel te nemen aan de tentoonstelling kent veel
inschrijvingen. In totaal negentwintig kunstenaars hebben hun
interesse laten blijken. Het zijn Annemie Van Dorpe, Annie
Wagemakers, Conny Brosens, Christel De Vrij, Denise Groffen, Erik
Simons, Gi De Sadelaer, Guy Van Rossom, Gerda Van Turnhout,
Hubert Roosen, Ivan Janssens, Ingrid Van Giel, Jan Daneels, Jos
Hechtermans, Kristel Jacobs, Kristin Van Dorpe, Lucien Denissen,
Lucy Leger, Madeleine Nieuwlaat, Marianne Nieuwinckel, Nora
Alaerts, Nelly Vander Beeken, Patricia Dolezal, Paul Kenens, Patricia
Rillaers, Steven Dalving, Wim Haazen, Winnie Lemmens en Ward
Van Honsté.
Het lot heeft hun elk drie spreekwoorden van Bruegel toegekend. Ze
gaan aan de slag om hun versie te maken van de spreekwoorden en
van Bruegel vandaag.
De tentoonstelling vindt plaats in Expog, Kapellen, van zaterdag 4 tot
zondag 26 mei. Op zaterdag en zondag van 11u tot 17u.
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De dwaze wereld

Ivan Janssens

Stille Beer

spreekt

de zwarte werkelijkheid
tekent zich af

wit lost alles op
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Een man op de rug gezien, brede
schouders, hoed op het hoofd, aan zijn
bureau. Hij graait in zijn leren tabakszak,
vult zijn pijp, strijkt een lucifer af en steekt
er de brand in. Voor hem een rekje met zijn
onafscheidelijke pijpen, papier en pennen.
Onderaan over de breedte van het scherm
lichten in het geel de letters op die de
naam Maigret vormen. Een nieuwe
aflevering kan beginnen, begeleid door de
muziek die de sfeer van een avondlijk
Parijs, nauwelijks verlichte straten, mensen
die een hotel binnengaan of een nachtclub
buitenkomen, de spanning rond de
onderwereld en misdaad onderstreept.
Gedurende 54 afleveringen speelde Bruno Cremer de door de
Luikse schrijver Simenon gecreëerde figuur, een onaantastbare
politieman, hondstrouw, pijp tussen de lippen, een zachte maar
besliste stem, soms onverbiddelijk maar begripvol voor sukkelaars en
kleine kruimeldieven of clochards. Met Cremer kon men geen beter
vertolker vinden. Wat de Engelsen ervan gemaakt hebben, Michael
Gambon met zijn ogen die op niets of niemand zijn gericht, of Rowan
Atkinson met zijn te kleine onbeduidende gestalte en zijn
ondoorgrondelijke als uit steen gehouwen gezicht, is volstrekt
ondermaats.
Maigret is de man die zich heeft opgewerkt en nu, als commissaris,
een unieke reputatie heeft opgebouwd. Men doet op hem beroep,
ook al eens buiten zijn ‘territorium’, zijn actieterrein. Men kent zijn
mensenkennis en scherpzinnigheid, hij is als het ware vergroeid met
de misdaad, gaat om met pooiers en fraudeurs, zielige psychopaten
en door impotentie gefrustreerden. Of het gaat om rivaliteit,
erfeniskwesties, gekwetste eigenliefde, iemand die in zijn jeugd
gepest werd of vernederd en zich op de maatschappij wil wreken.
Ik leerde Georges Simenon als schrijver kennen toen ik enkele van

Guy van Hoof

klassieker
Maigret: Ik denk niet. Ik zoek.

George Simenon
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zijn psychologische romans in handen kreeg, want voor de
politieroman had ik op dat ogenblik (nog) geen interesse. Zijn
beschrijvingen van mensen in één of andere crisissituatie spraken
me onmiddellijk aan, de stijl was direct en zonder omwegen, haast
als in Amerikaanse realistische romans maar zonder overdreven
geweld of agressiviteit. Hier was een auteur aan het woord die twee
genres wist te verenigen, een moordverhaal met een diepgravende
psychologische achtergrond. Simenon wist van elke figuur een
levensecht personage te maken, of het nu een minister was, een
fabrikant, een gezelschapsdame of een zwerver. In meer dan één
van zijn Maigret-romans brengt hij een clochard ten tonele die
voorheen een compleet ander leven heeft geleid, zoals een
idealistische dokter die zijn gezin in de steek laat om onder de
bruggen aan de Seine zijn dagen door te gaan brengen. Maar het
wordt geloofwaardig gebracht en aannemelijk gemaakt.
Sedert de ontdekking van deze schrijver, via een roman over een
echtpaar dat na een ongeval nader tot elkaar komt en
vergevingsgezind verder wil in plaats van de schuld naar de ander
door te schuiven, heb ik Simenon verslonden. Er zijn de ‘echte’
romans die soms adembenemend knap zijn, zoals ‘Voetstappen in de
sneeuw’ of ‘De klokken van Bicêtre’, ‘Over de scheidslijn’, ‘De
president’ of ‘Uitgeput’, stuk voor stuk romans die tot de
hoogtepunten van zijn oeuvre mogen worden gerekend. Een aantal
werd vakkundig verfilmd. Daarnaast zijn er de herinneringen in
dagboekvorm, met ook ‘Pedigree. Herinneringen aan een jeugd’
waarin we veel vernemen over het gezin waaruit Simenon kwam en
de levenslange moeilijke relatie met zijn moeder, iets wat hij nog
eens in de verf heeft gezet door het publiceren van het provocerende
maar verhelderende ‘Brief aan mijn moeder’. De moeder die altijd
angst had om zonder middelen van bestaan te vallen, terwijl ze haar
zoon verweet een avontuurlijk leventje te leiden, terwijl ze ook niet
kon of wilde begrijpen dat je door het schrijven van boeken je brood
kon verdienen. Dat laatste heeft Simenon haar dan maar wat
duidelijk bewezen. Bovendien is er nog een broer geweest die jong
was gestorven en dat had ze Georges nooit kunnen vergeven, want
in haar ogen was het beter omgekeerd geweest.
Die moederfiguur heeft ervoor gezorgd dat er in zijn romans
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opvallend veel vrouwen voorkomen die als moeder een grote
bezitsdrang hebben, een bijna verstikkende invloed op de
ontwikkeling van hun ‘lieveling’ die niet zelden nare gevolgen heeft,
zonder dat ze de schuld bij zichzelf willen zoeken natuurlijk.
Jules Maigret daarentegen weet alle verleidingen te weerstaan, blijft
nuchter en rationeel, zoekt in alle richtingen, stelt vragen, graaft in
het verleden en de jeugd of de liefdesrelaties van de mensen die,
beroepshalve, zijn pad kruisen.
Over het algemeen ligt hij met zijn oversten overhoop door zijn voor
een buitenstaander onbegrijpelijke methodes, die er in feite geen zijn,
en op de vraag wat hij ervan denkt zegt hij ontwijkend en zonder in
zijn kaarten te laten kijken: ‘Ik denk helemaal niet, ik onderzoek.’
Vanuit zijn hotelkamer belt hij vervolgens zijn vrouw op om te zeggen
dat het voor hem geen plezierreisje is maar een ernstig en moeilijk
onderzoek.
Eens de zaak gesloten en één of andere sukkelaar, die hij eerst nog
een cognac laat drinken achter de tralies gezet omdat de wet dat nu
eenmaal voorschrijft, gaat hij ontspannen uit eten in een eenvoudige
brasserie met een fles wijn, un petit blanc of een calvados.
Mag ik hier aan toevoegen dat ‘Het huis aan het kanaal’ dat zich in
Limburg afspeelt een must is om te lezen en dat ‘De begrafenis van
Meneer Bouvet’ één van die romans is die ik voor geen geld had
willen missen? Wat weten we tenslotte over een mens, een man die
zich verschuilt, anoniem, die niemand schijnt te kennen en die toch,
zoals ieder levend wezen, een verleden heeft, een identiteit?
Waardoor is hij zo geworden, wie heeft hem tot zijn daden, zijn
manier van leven gedreven? En dan is er een crisismoment, een
ongeval, een overlijden, en dat brengt één en ander aan de
oppervlakte. Dat via Simenon te kunnen ontdekken is een
buitengewone intellectuele ervaring!
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Ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag stelt Kappa-lid Ivan
Janssens zich de volgende vragen:
Wat kan je maken na de uitgebreide reeks werken met gemengde
technieken (aquarelpotloden, stiften, gouache, Chinese inkt,
potloden)? Hoe kan je verder creatief zijn met het combineren van
vlakken, lijnen, teksten,…? Welke weg kan je volgen na de
tentoonstelling ‘Me, myself and I’ in Tracé in november 2017?
Voor mijn nieuw werk heb ik gekozen voor andere thema’s. Een
nieuwe evolutie is mogelijk door het gebruik van andere materialen.
Nieuwe creaties werden mogelijk door te werken op ander papier.
Groter werken is een nieuwe uitdaging. Olieverf op waterbasis leidt
tot nieuwe creaties.
De antwoorden op moeilijke maar interessante vragen in een creatief
proces krijg je op het Salon d’ Art in Tracé.
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gemengde technieken

Salon d' Art - Ivan Janssens
Cultuurstation Tracé - Ekeren
16.02.2019 - 27.02.2019
Za en zo: 14.00u - 18.00u
Woe: 19.30u - 22.00u
Vernissage: vrijdag, 15.02.19 om 20.00u
www.tracecultuurstation.be
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Aan het blonde strand van Malle zat een slanke jongeman in een
gehuurde strandstoel te genieten in de weldoende warmte van het
voorseizoen. Hij las Shakespeare.
Zijn honingkleurige haar was perfect in coupe en zijn porseleinblauwe
ogen dwaalden regelmatig af naar de waterkant waar kinderen
uitbundig speelden.
Niet ver van hem verwijderd lag een donkerharig fel getatoeëerde
man op een knalgele handdoek.
Zijn gespierde van piercing voorziene body schokte duivels mee op
het dreunende ritme van de muziek die woest uit het koptelefoontje
in zijn oren spoot. Doch ook hij volgde met zijn ogen het spel van de
twee jongetjes die in de branding heen en weer sprongen.
Plots verdween hun bal onder water. Het grootste kereltje ging er
onmiddellijk achteraan. Opeens verloor hij zijn evenwicht en ging
kopje onder. Als de weerlicht dreef hij verder in zee, gevangen door
het opkomende getij.
De kleinste jongen maakte heftige gebaren met zijn armpjes en
huilde luid.
Als op een afgesproken teken liepen zowel de blonde Adonis als de
excentrieke rocker naar het water toe. Met vereende krachten werd
het jongetje gered uit de kolkende branding.
Bekomen van de eerste emoties reikten de redders elkaar de hand
en maakten kennis.
Ik weet niet of hieruit vriendschap ontstond, maar het bleek eens te
meer dat de uiterlijke verschijning niets heeft te maken met de
inborst van de mens.

bijbruegel
Paardenkeutels zijn geen vijgen

Yolande Van de Weerd
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Wat krijg je te zien als je een tentoonstelling bezoekt van een
kunstenaar die z’n leven lang heeft gezocht naar een methode om
de traditionele creativiteit en inspiratie buiten spel te zetten? De
antwoorden vind je de komende maanden in Mu.ZEE – Oostende.
Het werk van Guy Mees (1935 – 2003) leunt aan bij de ZERO-
beweging, al zou hij dat waarschijnlijk niet graag hier neergeschreven
zien. Elke poging om zijn werk te classificeren veroordeelt hij zelf met
klem.
Sommigen plakken er de stempel geometrisch abstract op. Anderen
spreken liever van minimal art. Nog anderen leggen de link naar
informele of kinetische kunst. Het werk van Mees past in geen enkele
schuif. Hij tracht een unieke beeldtaal te creëren die buiten de
ruimtelijke begrenzing van het schilderijkader kan functioneren.
‘Lost Spaces’ is de naam van een reeks werken uit de jaren zestig
waarbij Mees industriële kant opspant op allerlei frames en
driedimensionale volumes. Door ultraviolet neonlicht als achtergrond
toe te voegen, ontstaat een visueel effect van vibratie en optische
diepte. De kant verwijst in deze setting naar kledij, naar een
materiaal dat de intimiteit van het blote en kwetsbare mensenlichaam
afschermt van de sociale omgeving.
In de jaren tachtig prikt Mees pastelkleurige papierstroken aan de
galerie-muren. Het zijn nooit elegante vloeiende elementen zoals
men zou kunnen verwachten bij traditionele schoonheidsbeleving.
Mees verknipt fragiel en haast transparant papier met onvoorspelbare

Guy Mees -
The weather is quiet, cool and soft

André De Nys
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hoekige bochten en getande randen. Ook hier weer evoceert de
kunstenaar een speelse, frivole lichtheid.
Met zijn verhakkelde, gekleurde slierten evoceert hij een ‘verbrijzelde’
picturale ruimte waaruit elke handeling van schilderen verbannen is.
Doordat de papierstroken aan de muur lichtjes bewegen door de
luchtstroom, lijken ze uiterst kwetsbaar. Gaan ze misschien straks
scheuren, in stukken breken, wegwaaien en verdwijnen?
Aan de hand van filmbeelden en fotoreeksen toont de kunstenaar
zijn vrienden en familieleden die spontaan per drie plaats nemen op
evenveel Ytong-cementblokken van een verschillende hoogte. Er zijn
voor het trio zes variante posities mogelijk. Maar doordat Mees heel
veel vrienden heeft die op de niveaublokken kunnen plaatsnemen,
ontstaan er oneindig veel mogelijkheden. De kunstenaar laat ons
nadenken over de menselijke behoefte aan normen en vaste
waarden. Hoe graag je ook zekerheden wil in je leven, je zal altijd
rekening moeten houden met het feit dat het ook anders kan!
‘The weather is quiet, cool and soft.’ Deze titel van de tentoonstelling
in Oostende is een verwijzing naar een notitie van de kunstenaar
over veranderlijkheid en over het relativeren ervan. De tentoonstelling
laat ons meekijken in het hoofd van Guy Mees die z’n leven lang elk
analytisch discours over zijn werk van de hand wees, en op die
manier alle ruimte creëerde voor zintuiglijke ervaringen.

Guy Mees - The weather is quiet, cool and soft
Mu.ZEE - Oostende

24.11.2018 - 10.03.2019
Di t/m zo: 10.00u - 18.00u

www.muzee.be
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André De Nys

er is iets in de dingen dat ontroert,
’t is niet de schoonheid van een bloem,
noch het pasgeboren kind.
het is daar in,
maar ook daar achter,
het is daar boven,
maar ook daar onder.
het zijn de sappen in de wortels,
en het kloppen van een hart,

het is het zien zonder te kijken
en het luisteren zonder horen.

het is de hemelse weg naar de bron
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Waarschuwing: wil je van de Deense film
‘Gräns’ genieten, dan moet je openstaan
voor weirdo’s. Want al kunnen de
meningen over deze film sterk uiteen
lopen, het etiket ‘vreemd’ zal iedereen er
wel op kleven. Het is fijn om vooraf niet
te veel over de inhoud te weten, dan is
de verrassing des te groter.
Tina is een jonge Zweedse met een heel
apart uiterlijk – en dat is absoluut een
eufemisme. Maar ze heeft een gave: ze
kan ‘goed en kwaad’ ruiken. Als
douanebeambte aan de grensoversteek
met Finland heeft ze dus letterlijk een goede neus voor smokkelaars
en andere kwaadwilligen.
Als één van de passagiers wel erg goed op haar lijkt, geraakt Tina
helemaal in de war. Wat volgt is een romantisch en boosaardig
sprookje, een thriller over kindermisbruik en een psychologische
zoektocht naar identiteit. Maar vooral confronteert de film je met een
heleboel ‘grenzen’ en hoe die vervagen. En waar ligt jouw grens?
‘Gräns’ zorgt voor een unieke ervaring en kaapte in Cannes de prijs
‘Un Certain Regard’ weg voor de neus van onze Vlaamse filmhit
‘Girl’. En dat wil wat zeggen...

Marianne Nieuwinckel

de
zevende

kunst
Gräns

Gräns - Denemarken (2018)
Naar een kortverhaal van John Ajvide Lindqvist
Regie: Ali Abassi
Eva Melander (Tina)
Eero Milonoff (Vore)
Nu in de zalen
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Zigeunertreffen (slot)

Pedro kon urenlang vertellen als de avonden bij het kampvuur
nachten werden en de muggen in de broeierige lucht om de gensters
zoemden. Ademloos had hij geluisterd, want elk verhaal was toch
weer anders en als hij dan met gloeiende oortjes in zijn bedje in de
woonwagen werd gelegd hoorde hij nog lang de nagalm van hun
fluisterende stemmen, tot die hijgend en schokkend tot rust kwamen.
De ochtend lag dan reeds achter de horizon.
Enrico was de vedelaar. Het ritme van de czardas en het
weemoedige snikken van de snaren maakten hem tot een
duivelskunstenaar. Dan danste moeder met ruisende rokken en
rinkelende armbanden, danste en werd niet moe, en Genajo sprong
soms mee in een roes en dan zag hij de draaiende poesta om zich
cirkelen tot hij uitgeput met schrijnende voetjes werd neergelegd bij
het vuur en nog in de ban van deze muziek insliep.
De avondklok slaat tien uur in Les Saintes Maries de la Mer. De

Yolande Van de Weerd

Boleslaw von Szankowski
Gypsy woman with flowers
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vroege maneschijn straalt vaag door de nu bijna verlaten straten.
Door de komst van de automobiel is er veel veranderd. Genajo heeft
onmiddellijk het belang van deze veranderingen ingezien. Nog
mennen de meeste zigeuners hun paarden en wagens, maar
hoelang nog? De puffende auto brengt meer comfort en Genajo ruikt
als het ware de mogelijkheden hiermee geld te verdienen. Als
verkoper maakt hij nu reeds een goede omzet, al is het meestal niet
bij de stamgenoten, en al heeft hij zelf nog één en al vertrouwen in
Rosalinde, de oude trouwe merrie, afstammelinge van een volbloed.
Zijn leven is nu meer westers georiënteerd, en als hij denkt aan zijn
vrouw en kinderen thuis dan beseft hij dat hij er niet meer helemaal
bijhoort hier. Met bitterheid herkent hij de smaak van heimwee naar
het avontuurlijke nomadenleven, naar de lokkende verre poesta.
Hij woont in een bakstenen huis met comfort. Zijn vrouw is een
lispelende Zwitserse die achter haar zindelijke schort een vruchtbare
schoot verbergt. Drie dochters en een zoon heeft ze hem reeds
geschonken. Ergens klinkt ze hem vast als een vrijwillige gevangene,
tussen wal en sloot, met de wens te blijven en de drang te vluchten.
Het gaat hem goed, en toch... hij mist de passie, de lokkende
ondeugende vrouwelijkheid die hij van zijn moeder zo goed kende.
Waarmee ze Pedro betoverde, Enrico inspireerde, waarmee ze
maakte dat hij zich als kleine jongen gelukkig, veilig en geborgen
voelde.
Tijden brengen veranderingen mee, verbeteringen, en toch...
De nacht valt nu helemaal, met de omhullende duisternis. Ergens ver
weg huilt een hond. Geroezemoes van stemmen gonst uit herbergen
en hier en daar brandt een lantaarn op een geplaveid terras. De
oleanders bloeien overdadig.
Als Genajo goed luistert kan hij de zee horen, haar af en aan als een
ruige rustige adem, regelmatig, eentonig, berustend. Maar met een
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belofte van spanning, onheil en kittelend avontuur.
De tuinen geuren zwaar naar magnolia en kamperfoelie. De uren
kruipen tergend langzaam als grote hijgende reptielen voorbij,
warmte spreidend en de trage scherpe klauwen teisterend in het
vlees van de vergankelijkheid. Genajo zweet. De herinneringen
striemen zijn gedachten. Moeder jong en lachend in wijnrode rokken,
trots, met naakte gebruinde schouders. Enrico achter haar, de
weemoedige ogen zwemend van liefde. Moeder zingend en dansend
in de zomerse nachten. Geobsedeerd door haar beeld zakt hij
onderuit van de bok en valt langzaam in een onrustige slaap.
Aan het einde van de grauwe straat wenkt plots het eerste licht. Een
rose parelmoeren gloed, het begin van een nieuwe dag. Het silhouet
van een eenzame ruiter galoppeert in de stad.
Genajo schrikt op, zet zich rechtop in zijn wagen.
De man nadert, zijn cape gespreid in de lauwe ochtendwind. Met een
schok herkent hij Pedro, zijn bleek gezicht getekend van
vermoeidheid.
Opeens beseft Genajo dat zijn moeder niet meer zal komen, nooit
meer, dat zij nog enkel in zijn dromen verder leeft.
De zon schijnt vroeg in Les Saintes Maries de la Mer. Om acht uur 's
morgens brandt ze reeds met volle kracht.
Genajo en zijn vader hebben elkaar veel te vertellen.
Een aantal kunstenaars zijn niet alleen Kappa-lid, maar hebben zich
daarnaast ook verenigd in het Vrij Atelier Art-uur. In samenwerking
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met Het Gemene Best organiseren zij in het voorjaar een aantal
lezingen met als thema ‘Woord, Beeld en Klank’. Deze lezingen gaan
telkens door in het Kunsthuis Ernest Albert, Hortensiadreef 31 in
Kalmthout, van 19.00u – 22.00. Een bijdrage van 7 euro betaal je ter
plaatse.

Donderdag, 28.02.2019:
Joris Capenberghs over de ‘Stilte van het licht’ van Joost
Zwagerman.

Donderdag, 28.03.2019:
Eric Rinckhout over de vele gedaantes van Wannes Van De Velde.

Donderdag, 25.04.2019:
Marlies De Munck. Kan muziek iets betekenen of heeft ze daar taal
voor nodig?

Donderdag, 23.05.2019:
Tomas Serrien. Wat maakt onze beleving van muziek zo
kenmerkend?

Inschrijven doe je bij fonsbuyens@skynet.be of
sine.vanmol@skynet.be

Art-uur: lezingen
berichtenbord
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André De Nys

Prikkels. Tussen pijn en passie
te
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Een kermis staat voor drukte en lawaai, voor kitsch en illusies, voor
ongezond eten en overmatig alcoholgebruik… De gierende, kleurrijke
kermisrups draait onophoudelijk haar rondjes, terwijl op regelmatige
tijdstippen een snerpende sirene aangeeft dat het zeildoek gaat
dichtklappen en de inzittenden eventjes afgeschermd worden van het
‘echte’ leven.
Stilte en rust zijn hier ver zoek, net zoals in de grote kermis die we
benoemen met ‘ons leven’. Die mallemolen stuwt immers velen
vandaag vooruit op het werk, in het verkeer, en niet in ’t minst thuis
door rusteloze gezinsleden, opdringerige vrienden en diverse
verslavende digitale schermen. Het lijkt wel of de mens niet meer
verder kan zonder al die rusteloos makende prikkels.
Soms klinkt er eens een alarmbel die aangeeft dat een explosie van
de dolgedraaide carrousel nabij is en dat de tijd rijp is om de met
goud beschilderde koets van verlangens en leugens achter ons te
laten. En daar staan we dan… met een permanent gesuis op onze
trommelvliezen, totaal opgebrand door stress en spirituele
ondervoeding. De vooruitzichten zien er niet al te best uit: burn-out,
hartaanval, dementie… de cultuur van overprikkeling zaait haar
kankercellen wereldwijd uit.
Hoog tijd voor wat
meditatie of yoga, we
kweken zelf onze
groenten in een stads-
tuintje, we profileren ons
als bewuste
wereldburger en partici-
peren gretig aan diverse
slow movement
activiteiten.
Maar slagen we erin om
ons innerlijk evenwicht

William Klein - Mickey Time Square
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terug te vinden? Kan de
digitale revolutie ons helpen
om onze ziel te genezen van
de chaotische Jeroen Bosch-
nachtmerries en de
decadente jungle van
begeerten?
De tentoonstelling ‘Prikkels’
meandert langs de extremen
in ons leven, van
rollercoaster tot zen… Kan de

uitschakeling van bepaalde zintuigen ons menselijk gedrag
beïnvloeden, zoals Michael Borremans durft te suggereren? En is
een gebrek aan prikkels dan wel heilzaam voor onze gezondheid?
Gaan we voor de overrompelende grootstad in de tableaus van
William Klein, of kiezen we voor de kluizenaarshut in de bergen van
Sebastian Schutyser? Is de meditatiekapel van Thierry de Cordier op
zijn plaats in het psychiatrisch centrum in Duffel, of moeten we op
zoek naar meer aansluiting met Walden en Thoreau?
Verwacht geen antwoorden! Verwacht geen to-do-lijstjes met tips
voor een ‘beter leven’. Sta gewoon even stil bij beelden die voor jou
herkenbaar zijn.
Ontdek hier en daar een flikkerlichtje dat belangrijk kan zijn voor jouw
toekomst. Projecteer jezelf in de intrigerende trage video-beelden van
David Claerbout, die de tentoonstelling afsluiten en trek je conclusies!

Prikkels. Tussen pijn en passie
Museum Dr. Guislain - Gent
20.10.2018 - 26.05.2019
Di t/m vrij: 9.00u - 17.00u
Za en zo: 13.00u - 17.00u
www.museumdrguislain.be

Louis De Cordier - Solo-sleepmodule
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Lucien Denissen

Bestuivers

Volgens wetenschappers dreigt er stilaan een tekort aan bestuivers,
een vaststelling, ‘niet uit de lucht gegrepen’. Deze zijn niet alleen
belangrijk voor een mooie bloemenweide, maar ook voor de eetbare
gewassen. Economisch gezien kleeft voor 500 biljoen dollar
(stuifmeel) aan de pootjes van vogels, vleermuizen, vlinders en bijen.
Echter, hun akkers zijn niet alleen bedreigd door monocultuur en
pesticiden. Als de klimaatwijziging hen tot emigratie dwingt, zijn ze
bovendien hun favoriete plantjes kwijt. Dus besluit het
wetenschapsplatform: het is vijf voor twaalf, maar nog niet te laat om
de tendens te buigen.
Zelfs wie niet bezorgd is om de dieren zelf begrijpt wel meteen het
belang van bestuiving voor fruit, koffie en cacao, voor zaden voor
groenten, voor plantaardige olie, textielvezels en biobrandstoffen.
Het verhaal van de bestuiving wordt echter pas hallucinant als je wil
weten wat te doen als onvoldoende bestuiving je boomgaard
bedreigt. Tuincentra adviseren je welke bomen zogenaamde
zelfbestuivers zijn. Als de hulpvaardige bijen het (deels) laten
afweten kan men voor het vlieggat van een bijenkast ook
Beeboosters plaatsen (stuifmeelverdelers). De bijen worden dan
bepoederd als ze gedwongen door het stuifmeel in het apparaat
lopen vooraleer ze uitvliegen. Beginners kunnen ook een ‘Bumblebee
Nest’ aanschaffen, een box met een volwaardige kolonie van 80
hommels (bombus terrestris), goed voor een tuin of serre van 500
m².
In bepaalde regio’s van China, waar de perenbladluis massaal
bestreden werd met ook voor bijen giftige organische
fosforverbindingen, worden de peren tegenwoordig handmatig
bestoven. Ook een Nederlands bedrijf ontwikkelde zelf een
bestuivingsmachine, dat droog, uit de VS of Zuid-Korea geïmporteerd
stuifmeel de lucht in blaast en tegelijkertijd per ha 30 tot 45 liter
water vernevelt. De nevel met het stuifmeel drijft als een wolk door
de bomen en komt zo ook bij de bloemen binnenin de boomkroon.
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Hiernaast experimenteren wetenschappers van de Harvard University
al enige tijd met een ‘robotbij’, 84 milligram zwaar en zo groot als
een bij. Deze wappert 120 keer per seconde met zijn fijne
vleugeltjes, kan blijven zweven in de lucht en zelfs omgekeerd
landen op de onderzijde van een plantenblad. Om het ding echter
echt operationeel te maken onderzoekt men nu het brein van een
echte bij, zodat dit kan nagebouwd worden om in de robot in te
planten.
Door al die noodmaatregelen vergeet je haast de verwondering voor
de oplossing die de natuur zelf biedt. Bovendien: voor wie af en toe
dichterlijke neigingen heeft, roept het begrip bestuiving ook allerlei
impressionistische beelden op. De poëet in ons geraakt
onvermijdelijk gefascineerd door het zoemen van de bijen en hun
samenleving in kolonies onder leiding van een overijverige koningin,
waar de darren en de werksters een ondergeschikte rol vervullen.
Deze maatschappelijke taakverdeling valt zelfs in het niet tegenover
hun wespentaille en het spel van de stuifmeelkorrels die tijdelijk aan
hun lichaam kleven om daarna de (vrouwelijke!) stamper te
bevruchten. De bloem, dankbaar om bestoven te worden, stelt in
haar bloemenkroon nectar ter beschikking, door de bij tijdens het
multitasken gretig meegenomen voor haar larven. Op tijd en stond
worden de volle honigraten haar echter ontnomen door de imker,
mogelijk uit te leggen als een stimulans om verder te jagen op de
bloesem.
Je kan je dus maar beter aansluiten bij het pleidooi voor bio-
landbouw en voor de bescherming van natuurgebieden met
uitbreiding van de corridors, zodat de bestuivers overlevingskansen
krijgen. Anders komt er hommeles van!

Gedreven bestuivers, ruk uit! Bevrucht onze akkers en
gaarden, zodat zij volop vruchten dragen.

Ook aan de (kruisbestoven) creatieveling een vruchtbare
lente toegewenst!
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Agenda

Salon d' Art - Ivan Janssens
16.02.2019 - 27.02.2019, Tracé - Ekeren
Zaterdag en zondag: 14.00u - 18.00u
Woensdag: 19.30u - 22.30u
Vernissage: vrijdag, 15.02.2019 om 20.00u

Lezing: Joris Capenberghs over Joost Zwagerman - Art-uur
28.02.2019 om 19.00u, Kunsthuis Ernest Albert - Kalmthout

Concert: Terra Nova Collective - KAS
23.03.2019 om 20.20u, St-Jacobuskerk - Kapellen
www.kasattenhoven.be

Lezing: Eric Rinckhout over Wannes Van de Velde - Art-uur
28.03.2019 om 19.00u, Kunsthuis Ernest Albert - Kalmthout

Concert: Soundroutes - KAS
13.04.2019 om 20.20u, 't Kerkske - Kappelen
www.kasattenhoven.be

Lezing: Marlies De Munck over muziek en taal - Art-uur
25.04.2019 om 19.00u, Kunsthuis Ernest Albert - Kalmthout

Concert: Lady Linn - KAS
04.05.2019 om 20.20u, Zilverhoekkerk - Kapellen
www.kasattenhoven.be

De dwaze wereld - Kappa
04.05.2019 - 26.05.2019, Expog - Kapellen
Zaterdag en zondag: 11.00u - 17.00u

Lezing: Tomas Serrien over muziekbeleving - Art-uur
23.05.2019 om 19.00u, Kunsthuis Ernest Albert - Kalmthout
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colofon
Kunstplatform KAPPA vzw

een kunstenaarscollectief voor de regio Noord-Antwerpen

Kappa Stuurgroep

Voorzitter: Ivan Janssens, Nijverheidslei 77, 2180 Ekeren
0496 55 77 88 - janssens.ivan@telenet.be

Secretaris: Jeannine Geertsen, Heizoomlaan 21, 2950 Kapellen
0486 56 52 53 - jeannine.geertsen@skynet.be

Penningmeester: Lucy Leger, Veltwijcklaan 97, 2180 Ekeren
03 541 66 73 - lucy.leger@skynet.be

Stuurgroepleden:

André De Nys, Guy Renders, Erik Simons, Nora Alaerts, Hubert Roosen, Liliane
Denayer, Jan Daneels, Ignace Bosch, Marianne Nieuwinckel

Lid worden

Lidgeld: 20 euro per kalenderjaar per correspondentieadres (ongeacht het aantal
leden op dat adres)
Onze bankrekening: p/a Kunstplatform Kappa vzw
IBAN: BE08 4137 2036 6113 - BIC: KREDBEBB
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